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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Dibawah ini adalah beberapa pendapat penelitian kulitatif menurut 

beberapa ahli dalam buku moleong: 

1. Denzin dan Licoln dalam Moleong (2009:5) menyatakan: 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan Moleong sendiri 

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, 

menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata 

dan kalimat sebagai jawaban atas maslah yang diteliti. Metode kualitatif 
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lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk 

mengetahui hasil penelitian. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpukan bahwa penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskritif merupakan penelitian yang mengungkap fenomena 

dilapangan yang bersifat empiris dengan menggunakan kata-kata untuk 

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian. Peneliti menggunakan 

model penelitian kualititatif tipe deskriptif dikarenakan penelitian kualitatif 

dapat memberikan gambaran kebijakan dan menggambarkan proses 

pelaksanaan kebijakan sampai diperoleh kendala atau hambatan dalam 

pelaksanaannya. 

B. Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong (2007:128), lokasi penelitian merupakan tempat dimana 

peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau 

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka 

mendapatkan data-data penelitian yang akurat. 

Penetapan penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Purposive adalah lokasi 

penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan 

diambil berdasarkan tujuan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan 

diKecamatan Panjang, Kelurahan Panjang Selatan, lebih tepatnya lagi di eks 

lokalisasi yang bernama pantai harapan. Karena eks lokalisasi ini berada di 

sudut perumahan warga biasa dan sangat terselubung sehingga 
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keberadaannyasangat menggangu serta membuat resah warga perumahan yang 

tinggal didekatnya. 

C. Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2004:97), dalam penelitian kualitatif hal yang harus 

diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan 

dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini 

peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. 

Karena itu menurut Moleong, fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi 

studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang 

relevan dan mana data yang tidak relevan. Untuk dapat memahami secara lebih 

luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Spradley dalam 

Sugiyono (2006:234), mengemukakan ada empat Alternatif untuk menetapkan 

fokus yaitu : 

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. 

2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organisasi domain. 

3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. 

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori 

yang telah ada. 

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas maka fokus penelitian yang digunakan 

untuk mengukur implementasi kebijakan larangan prostitusi di Bandar Lampung 

menggunakan teori George C. Edward III yaitu: 

1) Komunikasi 
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Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikominukasikan pada organisasi atau 

publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan 

tanggapan dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana 

kebijakan.Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para 

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Hal 

tersebut dapat berjalan apabila komuniksi berjalan dengan baik . Secara umum 

tiga hal yang penting dalam indikator ini yaitu: transmisi, konsisten, dan 

kejelasan. 

2) Sumber daya 

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal 

ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out 

kebijakan secara efektif. Sumber daya manusia sebagai implementor harus 

mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi untuk melakukan 

tindakan dan berkompeten dibidangnya. Secara umum empat hal yang penting 

dalam indikator ini yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas. 

 

3) Disposisi 

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan 

publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan 

komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Jika pelakasanaan suatu kebijakan 

ingin efektif, maka implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa 

yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemapuan untuk 

melaksanakannya. Secara umum dua hal yang penting dalam indikator ini yaitu: 

pengangkatan birokrat dan insentif. 
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4) Struktur Organisasi 

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi 

penyelenggara implentasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana 

agar tidak terjadibureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan 

proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi 

inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan 

kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang 

begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi 

sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang 

telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik. 

D. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara 

langsung di lapangan melalui pihak-pihak yang berkaitan dan orang-orang 

yang dianggap berkepentingan serta mempunyai pengetahuan mengenai 

data yang ingin diteliti yaitu dengan melakukan wawancara mendalam 

dengan pihak-pihak terkait yang dianggap bias memberikan informasi 

yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Data primer yang akan 

peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain berupa hasil wawancara 

dengan narasumber. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa surat-surat keputusan, statistic, 

catatan, arsip-arsip, laporan kegiatan, foto-foto di lapangan, maupun 

dokumen lain yang berkaitan dengan Program Larangan Perbuatan 

Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. 

E. Sumber Informasi 

Narasumber adalah orang yang memberi informasi yang kita inginkan 

(mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). 

Adapun pihak-pihak yang akan menjadi narasumber dalam penelitian antara 

lain: 

1. Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 

2. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

3. Masyarakat  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulann data merupakan langkah yang penting karena data 

yang terkumpul nantinya akan dipakai sebagai informasi yang valid dan 

reprensentatif untuk pemecahan masalah. 

Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam 
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Menurut Moleong (2005: 186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua pihak, yaitu 

peawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) atau informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu, dan jawaban-jawaban dari informan tersebut dicatat atau direkam. 

Moleong juga mengatakan, teknik ini digunakan untuk keperluan analisis 

yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan lisan berdasarkan petunjuk 

umum wawancara kepada informan. Menurut Moleong, jenis wawancara 

ini mengharuskan pewawancara membuat kerangkan dan garis besar 

pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Pelaksanaan 

wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan 

responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.  

2. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian literatur atau 

dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

3. Observasi 

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus 

dijalankan dengan melakukan usaha pengamatan secara langsung ketempat 

yang akan diselidiki. Penulis menggunakan teknik ini sebagai teknik bantu 

untuk memperoleh data kenyataan langsung mengenai objek yang diteliti ( 

Suharsini Arikunto, 2006 : 124). Teknik observasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang didapat secara langsung 

dengan apa yang dilihat pada lokasi penelitian. 
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G. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian, 

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Inventarisasi Data 

Yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan 

informan. Data yang berasal dari observasi dikumpulkan melalui 

pengamatan langsung yang dilakukan peneliti di Kelurahan Panjang 

Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. 

2. Editing Data 

Merupakan kegiatan untuk menentukan kembali data yang telah berhasil 

diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya. Menyeleksi data yang 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penyeleksiaan data ini dilakukan 

dengan cara memilih data yang diperoleh baik dari hasil wawancara 

ataupun dari hasil studi kepustakaan untuk ditentukan mana yang dapat 

dipakai dalam penelitian ini. Sehingga dapat segera di proses secara lebih 

lanjut. 

3. Interpretasi Data 

Merupakan proses memberikan penafsiran data yang di dapatkan peneliti 

dari lokasi penelitian, baik dari data primer maupun data sekunder untuk 
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mencari makna deangan menghubungkan jawaban informan dengan hasil 

data lainnya. 

H. Teknik Analisis Data 

Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang 

berhubungan dengan Program Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila 

dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.. Setelah data terkumpul kemudian hal 

yang dilakukan adalah menganalisis data. Menurut Bogdan dan Biklen dalam 

Moleong (2009:248), upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting  dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain. 

Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain: 

1. Reduksi Data (Reduction Data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di 

lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang 

lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih 

hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema 

atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama 

proses penelitian berlangsung. Laporan atau data dilapangan dituangkan 
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dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat 

menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk 

uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks 

naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses 

penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti 

berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan 

persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang 

dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan 

bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka 

akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded” , dengan kata lain 

setiap kesimpulan senantiasa harus dilakukan verifikasi selama penelitian 

berlangsung. Berdasarkan pendapat Menurut Bogdan dan Biklen dalam 

Moleong, maka peneliti akan menggunakan semua tahapan diatas dalam 

penelitiannya. 
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I. Teknik keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2010: 267), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, 

dinamis atau selalu berubah, sehingga kebenaran realitas data menurut 

penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada 

kontruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental 

tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.  

Terdapat empat macam uji keabsahan data yang meliputi : 

1. Uji Kredibilitas Data 

Menurut Sugiyono (2010:270), uji kredibilitas data dalam penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negative, dan membercheck. Adapun uji kredibilitas 

data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a) Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai cara, dan berbagai waktu. 
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Ada tiga macam triangulasi yaitu : 

1. Triangulasi sumber.  

Teknik menguji kredibilitas ini dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. 

2. Triangulasi teknik.  

Teknik ini dilakukan dengan melalui mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu.  

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. 

b) Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi ini merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai 

bahan-bahan, catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang dapat 

digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu 

diadakan analisis dan penafsiran data. Bahan  referensi ini merupakan 

pendukung untuk membuktikan data yang akan ditemukan oleh 

penelitian, misalnya rekaman wawancara, foto-foto, atau dokumen 

autentik yang ditujukan agar laporan penelitian menjadi lebih 

dipercaya. Referensi yang digunakan penelitian adalah catatan dan 

rekaman wawancara kepada aparatur unit pelaksana program kebijakan 
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larangan prostitusi dan tuna susila Kota Bandar Lampung, aparatur 

dinas/instanti yang terkait, aparaturKelurahan Panjang selatan, 

masyarakat setempat dan para wanita tuna susila. 

2. Pengujian Transferability (Keteralihan) 

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga sejauh mana hasil 

penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Supaya 

orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, maka peneliti dalam 

membuat laporan harus rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, 

sehingga pembaca menjadi jelas atas penelitian dan memutuskan dapat 

atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain. 

3. Pengujian Depenability (Kebergantungan) 

Suatu penelitian dikatakan reliable apabila orang lain dapat mengulangi 

atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji 

dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah peneliti benar-benar melakukan proses penelitian ke lapangan atau 

tidak, sehingga menghindari adanya praktek penyimpangan yang bisa saja 

dilakukan oleh peneliti. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi 

datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. 

Pengujian ini dilakukan oleh pembimbing secara bertahap mengenai 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian, dimulai dari peneliti 

menentukan masalah atau fokus, sampai membuat kesimpulan untuk 
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mengetahui dan memastikan proses penelitiannya. Hal tersebut harus 

mampu ditunjukkan oleh peneliti, jika proses penelitian di lapangan tidak 

mampu ditunjukkan oleh peneliti, maka dependable penelitiannya 

diragukan. 

4. Pengujian Confirmability (kepastian) 

Uji depenabilitas mirip dengan uji konfirmabilitas dalam penelitian 

kualitatif, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Menguji kepastian (confirmability) berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai 

proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari 

konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi 

subjektif tapi sudah objektif. Peneliti dalam hal ini melakukan 

pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbingterhadap 

kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan derajat 

ketelitian serta terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data untuk 

menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif dengan menggunakan 

teknik triangulasi data. 


